
Usnesení Studentského parlamentu 

V první řadě bychom považovali za nezbytné a nanejvýš vhodné vyjádřit hluboké poděkování 
všem vyučujícím jednak za jejich skvělé nasazení v této bezprecedentní situaci, a jednak za jejich 
vstřícnost při řešení otázek spjatých nejen s distanční výukou. Z tohoto důvodu všechny naše níže 
uvedené připomínky se omezují zcela a výhradně na organizaci a způsob provedení distanční výuky  
a nijak necílí na učitelský sbor. 

Obracíme se na Vás z důvodu rostoucího počtu stížností ze strany studentů, jež nejsou 
spokojeni se současným nastavením některých aspektů distanční výuky. Domníváme se, že již máme 
za sebou dostatečně dlouhý úsek výuky v tomto formátu, abychom byli schopni poskytnout zpětnou 
vazbu a ucelený komentář z naší strany. Předkládáme Vám proto návrhy Studentského parlamentu  
na komplexní zefektivnění výuky a budeme rádi, když je zvážíte a vyjádříte se k nim. Věříme,  
že v případě jejich aplikování by se razantně zvýšila spokojenost studentů, a tudíž i jejich míra 
angažovanosti ve výuce. Jsme otevřeni k debatě ohledně všech navrhovaných změn. 

Studentský parlament navrhuje  

1) snížení počtu online hodin; 

2) vyloučit bezpodmínečnou nutnost zapnutých kamer na hodinách; 

3) přizpůsobení množství zadávaných prací možnostem studentů; 

4) zachování přestávek mezi vyučovacími hodinami dle aktuálních potřeb, avšak 

zamezení jejich rušení; 

5) udělit povolení k využívání programu „Discord“ jako platformy pro distanční výuku. 

Navrhujeme snížení počtu online hodin na počet přiblížený 20 hodinám týdně, což by 
odpovídalo 4-5 hodinám denně. Věříme, že mnoho látky by se snáz zpracovávalo samostudiem  
a hodiny by tak nabyly spíše konzultačního charakteru. Tento návrh se samozřejmě nedá aplikovat  
na všechny předměty bez rozdílu. Považujeme také za nutné zmínit, že je rozdíl mezi domácími úkoly  
a samostudiem a že po snížení počtu hodin by nám nečinilo problém zbytek látky si dostudovat. 
Zdůrazňujeme, že nesledujeme záměr ulehčovat si studium, ale současný stav je pro studenty až příliš 
náročný. U tohoto návrhu vycházíme mimo jiné z dokumentu Metodické doporučení pro vzdělávání 
distančním způsobem vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a z oficiálních 
doporučení na webu nadalku.msmt.cz. 

Žádáme, aby kamery nebyly bezpodmínečně povinné. Především uvádíme jako příklad 
praktiku některých vyučujících, kdy vyžadují zapnutí kamery bez ohledu na okolnosti. Naopak 
důrazně podporujeme jejich používání na dobrovolné bázi, a především při testech, ale jinak se, 
podle našeho názoru, jedná o zbytečnost narušující soukromí studentů. V případě, že vyučující chtějí 
zkontrolovat jejich přítomnost, lze to provést i ústně. 

Navrhujeme, aby se snížilo množství zadávaných domácích prací. Je zcela běžné, že vytížení 
studenta po 7 vyučovacích hodinách (konec cca ve 14:20) dosahuje dalších 3-4 hodin: tento čas je 
nutné věnovat domácí přípravě. Tyto do jisté míry již zaběhlé postupy mají za následek sezení  
u počítače i 10 hodin denně, což v žádném případě neprospívá zdravotní stránce studenta. Máme 
dojem, že někteří vyučující reagují na aktuální situaci zvýšením množství domácích úkolů, aniž by brali 
ohled na pracovní kapacitu studentů. Současná situace navíc omezuje vzájemnou interakci 
vyučujících, což vede z jejich strany k neúmyslnému přetěžování studentů, jelikož nemají přehled  



o dalších studijních požadavcích na studenty od svých kolegů. I v případě kratšího dopoledního 
vyučování stále vidíme prostor pro změnu ustálených konvencí.  

Jsme proti rušení a výraznému zkracování přestávek. Již sama distanční výuka představuje 
významnou zátěž. Jsme pevně přesvědčeni, že přestávky jsou žádoucí pro udržení plné pozornosti při 
výuce a přispívají k zájmu studentů o probíraný materiál. 

Podporujeme schválení programu „Discord“ jako platformy pro distanční výuku. Věříme,  
že v mnoha ohledech představuje propracovanější a uživatelsky přátelštější platformu, než kterou je 
„Google Meet“. Zároveň jsme si vědomi zájmu ze strany některých vyučujících ho používat. Navíc  
se jedná i o jeden z doporučených nástrojů na webu nadalku.msmt.cz/cs/komunikace.  

 Věříme, že se nám podaří najít společně řešení vyhovující oběma stranám, které bude 
zohledňovat potřeby jak studentů, tak zaměstnanců školy. 


